Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Απολογισμός Δράσεων: 1 Μαΐου 2018 έως 30 Απριλίου 2019
Σελίδες: Είκοσι (20)
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα
για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα
με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και
γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε
άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.
Ακολουθεί ο απολογισμός δράσεων: Μάιος 2018 – Απρίλιος 2019.

Μάιος 2018
1.Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή
εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ
έδωσε στη δημοσιότητα το τρίπτυχο φυλλάδιο που έκδωσε για τη σωστή εφαρμογή του ν. 4491/2017,για τη νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Στο φυλλάδιο εμπεριέχονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα
απαραίτητα έγγραφα και τα ελάχιστα κόστη, καθώς και αναγκαίες σημειώσεις και συμβουλές για την καλύτερη
εφαρμογή της νομοθεσίας. Το φυλλάδιο εκδόθηκε κάτω από το πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενδυναμώνοντας
την τρανς κοινότητα».1

2.Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο – εργαστήριο σε θέματα ταυτότητας
και έκφρασης φύλου, προς τα στελέχη της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς Σύνορα». Το εκπαιδευτικό σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα» ενώ το
παρακολούθησαν 35 στελέχη της οργάνωσης. Το σεμινάριο για το ΣΥΔ έκανε η Άννα Απέργη.2

3.Την ίδια ημέρα επίσης το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της
Τρανσφοβίας». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ τίμησε την Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της
Τρανσφοβίας».3

1

Δελτίο Τύπου 11.05.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/05/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
2
Εκπαιδευτικό σεμινάριο-εργαστήριο 16.05.2018:
http://tgender.gr/portfolio/seminario-msf/
3
Δελτίο Τύπου 16.05.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/05/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-2/

1

4.Από τις 16 -18 Μαΐου 2018, η Πρόεδρος του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού συμμετείχε με ομιλίες σε εκδηλώσεις4 με θέμα
την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Λευκωσία της Κύπρου, ενώ ήταν καλεσμένη και σε
ραδιοφωνικές εκπομπές. 5

5.Στις 17 Μαΐου η Πρόεδρος του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση με θέμα:
«Συζήτηση: Το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου», που διοργάνωσε η Accept - LGBT Cyprus στο House Of The
European Union. Εισήγηση επίσης έκανε και ο δικηγόρος Άριστος Τσιάρτας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε
ο δημοσιογράφος Κώστας Κωνσταντίνου.6

6.Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, ο Σταύρος Μπουφίδης, ψυχίατρος, μέλος του ΣΥΔ και Υπεύθυνος Θεμάτων Υγείας,
συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που διοργανώθηκε στην Κω, από
την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα συζήτησης την ταυτότητα φύλου. Στο ίδιο πάνελ
εισηγήσεις επίσης έκαναν οι ψυχίατροι: Λ. Αθανασιάδης, Στ. Καπρίνης και Γ. Πάγκαλος.

7.Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Ανακοίνωση με θέμα: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για
εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που
βρίσκονται σε αδυναμία». Το ΣΥΔ πιστό πάντα στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με αυτή την
ανακοίνωση ενημέρωσε δημόσια για την δωρεά που έλαβε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 7

8.Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε με εισήγηση σε εκδήλωση του Δικτύου Οργανώσεων
SelectRespect του οποίου είναι μέλος, με τίτλο: «Αποτελέσματα Καταγραφής Περιστατικών Βίας με Ρατσιστικό
Κίνητρο». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο
Γραμματέας Περιφέρειας Τάσος Ζαρίφης, ενώ εισηγήσεις έκαναν οι: Τίνα Σταυρινάκη, Ντίνα Βαρδαραμάτου από το
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, η Εμμανουέλλα Κετσιατζή Εισαγγελέας Ρατσισμού
Θεσσαλονίκης, η Ασημίνα Γκοντόλια Αστυνόμος Α’ από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης
και η Θεώνη Κουφονικολάκου από τον Συνήγορο του Παιδιού.8

Ιούνιος 2018
9.Στις 1 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή, το ΣΥΔ συμμετείχε με εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νεολαία
Σύριζα, στον Πολυχώρο ΣΠΟΥΤΝΙΚ, με τίτλο «Είναι θέμα αγάπης, όχι φύλου». Κεντρικό θέμα της συζήτησης, το
αίτημα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για μεταρρύθμιση του Αστικού Κώδικα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πολιτικού
γάμου και τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε με ομιλία 9 η Μαρίνα Γαλανού, ενώ ομιλητές/
ομιλήτριες ήταν επίσης: ο Δημήτρης Τζανακόπουλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Στέλλα Μπελιά από τις
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, ο Κωστής Λιερός από τον Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αντώνης
Θεοφυλακτίδης, από την ColourYouth.10

10.Από την 1η έως και τις 3 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Ταινιών SelectRespect, που
διοργάνωσε με επιτυχία το Δίκτυο Οργανώσεων SelectRespect του οποίου το ΣΥΔ είναι μέλος. Το Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. 11

11.Την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καταγγελία απαξιωτικής και
εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της
4

Εκδήλωση Accept - LGBT Cyprus 17.05.2018: http://t-zine.gr/syzitisi-to-nomoschedio-gia-tin-taftotita-fylou-cyprus-pride-18/
Συνέντευξη 17.05.2018: https://www.youtube.com/watch?v=0wB9b5ZMsuI
6
Εκδήλωση 17.05.2018: https://www.youtube.com/watch?v=wNrxEqFvuMw&t=1s
7
Ανακοίνωση 22.05.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/05/22/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4-2/
8
Εκδήλωση 30.05.2018:http://t-zine.gr/apotelesmata-katagrafis-peristatikon-vias-me-ratsistiko-kinitro/
9
Ομιλία της Μαρίνας Γαλανού 01.06.2018: https://www.youtube.com/watch?v=0pF5FWGNnYQ&t=290s
10
Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ 01.06.2018: https://left.gr/news/me-ton-fako-toy-leftgr-stin-dimosia-atzenta-o-politikos-gamos-kai-iteknothesia-apo-loatki
11
2ο Φεστιβάλ Ταινιών SelectRespect 01-03.06.2018: https://selectrespect.org/film-festival-2018/
5
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ταυτότητας φύλου». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ κατήγγειλε δημόσια περιστατικό που αναδεικνύει τόσο την
απαξιωτική και εξευτελιστική συμπεριφορά που υφίστανται οι τρανς άνθρωποι όσο και την αποτυχία της
δικαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.12

12.Στις 6 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε σε εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και των
διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού» και με αφορμή την Διεθνή Ημέρα
κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Κήπο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
όπου έγιναν προβολές επτά ταινιών με θέμα την ομοφοβία και την τρανσφοβία. 13

13.Την ίδια ημέρα επίσης το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την
ισότιμη μεταχείριση». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ έφερε στη δημοσιότητα μία ακόμη περίπτωση που η ίδια η
Πολιτεία στιγματίζει αλλά και αποκλείει με αθέμιτο τρόπο τρανς ανθρώπους. 14

14. Την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα
Θεμελιώδη Δικαιώματα - FRA σχετικά με το δεύτερο κύμα της Έρευνας της ΕΕ για τις διακρίσεις και τη
θυματοποίηση των ΛΟΑΤΙ ατόμων (EU LGBTI II Survey). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας,
ενώ το ΣΥΔ εκπροσώπησε η ψυχοθεραπεύτρια και Υπεύθυνη Θεμάτων Υγείας του ΣΥΔ Πάρβη Πάλμου.15

15.Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, τα μέλη του ΣΥΔ που συμμετέχουν εθελοντικά στην Κινητή Μονάδα της Praksis, και
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα», βρισκόταν στην Πλατεία
Συντάγματος στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας (AthensPride 2018), με σκοπό την προσέγγιση και την
ενημέρωση των τρανς αλλά και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων πάνω στα θέματα της υγείας και υγιεινής, στην
πρόληψη από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), την τακτική εξέταση καθώς και για την νέα
διαδικασία για την αλλαγή των εγγράφων σύμφωνα με τον Ν. 4491/2017 της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας
φύλου.16

16.Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε σε Ομάδα Εργασίας του προγράμματος «PARADISO», με θέμα
συζήτησης τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη φροντίδα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Η συζήτηση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Praksis, ενώ το ΣΥΔ εκπροσώπησαν η Σύλβια Κουρεντζή, η Αριάδνη Προκοπίου
και η Βανέσα Βενέτη.

17.Στις 16 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε τόσο με χαιρετισμό, όσο και με περίπτερο αλλά και στην Πορεία
Υπερηφάνειας στο 3ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Πάτρας (Patra’s Pride 2018). Επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
το ΣΥΔ πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου – Το χρονικό ενός
νομοσχεδίου». Το σωματείο εκπροσώπησαν η Άννα Απέργη, η Έφη Κάσσου και ο Άρης Καλιτσουνάκης.17

12

Δελτίο Τύπου 04.06.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
13
Εκδήλωση 06.06.2018: http://t-zine.gr/epta-tenies-enantia-ston-sexismo-ke-stis-diakrisis-se-themata-taftotitas-fylou-kesexoualikou-prosanatolismou/
14

Δελτίο Τύπου 06.06.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B3/
15
FRA 07.06.2018: http://fra.europa.eu/en/event/2018/preparing-fras-second-lgbti-survey
16
Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα – AthensPride 09.06.2018:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225202331408550&id=136104173651700
17
Εκδήλωση 16.06.2018: http://t-zine.gr/pride-patras-2018-emfyli-via-ke-eterokanonikotita/
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18.Στις 18 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης
με αφορμή το 7ο ThessalonikiPride. Στην συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών Νίκος Φωτίου, ο εκπρόσωπος
Τύπου του ThessalonikiPride, Θάνος Βλαχογιάννης, ενώ το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Περιφέρειας
Αναστάσιος Ζαρίφης.18

19.Στις 19 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις
έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών». Με αυτό το
δελτίο τύπου το ΣΥΔ έκανε γνωστή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της ταξινόμησης της ταυτότητας
φύλου από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τρανς
κοινότητα και πάγιο αίτημά της.19

20.Από τις 20 μέχρι και τις 23 Ιουνίου το ΣΥΔ συμμετείχε στο 7ο ThessalonikiPride 2018.




Στις 22 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ πραγματοποίησε ενημερωτική δράση δρόμου με τίτλο «Στείλε το μήνυμα –
Passthemessage Vol.2», στην Πλατεία Χρηματιστηρίου. Η δράση δρόμου έγινε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Ενδυναμώνοντας την
τρανς κοινότητα», ενώ εντάχθηκε στα πλαίσια εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης.
Στη δράση δρόμου συμμετείχαν και εθελοντές της Praksis.20
Το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε τόσο με περίπτερο και στην Πορεία Υπερηφάνειας, όσο και
με χαιρετισμό στο 7ο ThessalonikiPride 2018 στον Λευκό Πύργο.21

21.Στις 25 Ιουνίου 2018, η Πρόεδρος του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού με την ιδιότητα της Εμπειρογνώμονα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Συμβούλιο
της Ευρώπης σε συνεργασία με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε Δικαστές και Εισαγγελείς για την εφαρμογή
των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Στο
επιμορφωτικό – εκπαιδευτικό σεμινάριο εισηγήσεις επίσης έκαναν οι: Μιχάλης Λώλης, αξιωματικός του Τμήματος
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. και μέλος της Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
Ελένη Τσετσέκου, Επικεφαλής του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του
Συμβουλίου της Ευρώπης, Robert Wintemute καθηγητής νομικής του King College of London, Constanin Cojacariu,
δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και Καλλιόπη Λυκοβαρδή εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη. Το
σεμινάριο επίσης χαιρέτησαν κατά την έναρξη οι: Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Μαρία Ρωσσίδη
εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και
Ανδρέας Ποττάκης Συνήγορος του Πολίτη. 22


Το ΣΥΔ μία ημέρα μετά στις 26 Ιουνίου εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε
Δικαστές και Εισαγγελείς για την εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».23

18

Συνέντευξη Τύπου ThessalonikiPride 18.06.2018: http://www.documentonews.gr/article/sth-oessalonikh-to-euro-pride-toy2020
19
Δελτίο Τύπου 19.06.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
20
Στείλετομήνυμα – Pass the message Vol.2 – 22.06.2018: http://tgender.gr/portfolio/stile-to-minyma-pass-the-message-vol-2/
21
Χαιρετισμός ΣΥΔ 7ο ThessalonikiPride - 23.06.2018: https://www.youtube.com/watch?v=r-xZmsUhf0s&t=19s
22
Εκπαιδευτικό σεμινάριο – Συμβούλιο της Ευρώπης 25.06.2018: http://tgender.gr/portfolio/seminario-dikastes/
23
Δελτίο Τύπου 26.06.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-4/
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Ιούλιος 2018
22. Στις 3 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Ανακοίνωση με θέμα: «Τετάρτη 11 Ιουλίου: Ετήσια απολογιστική Γενική
Συνέλευση του ΣΥΔ». Με την ανακοίνωση αυτή το ΣΥΔ ενημέρωσε για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018. 24

23. Στις 5 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε με εισήγηση, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ενημέρωσης σε
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με αφορμή την ολοκλήρωση του Έργου: «Πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και
των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Άννα
Απέργη, με μία παρουσίαση των δράσεων και δραστηριοτήτων του σωματείου δίνοντας έμφαση στο Έργο
«Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα» και στην νέα διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφών περιστατικών
ρατσιστικής βίας «Κατάγγειλέ το». 25

24. Την ίδια ημέρα το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία σε ημερίδα που διοργάνωσαν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Άνω
Πετραλώνων-Θησείου, Κεραμεικού-Μεταξουργείου-Βοτανικού και Κουκακίου, με τίτλο «Εκδήλωση-Συζήτηση:
Διεκδικούμε Γνωρίζοντας!». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Σύλβια Κουρεντζή. 26

25. Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην
Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την υγειονομική κάλυψη των τρανς προσώπων». Με αυτό το δελτίο
τύπου το ΣΥΔ έκανε γνωστή τη σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την υγειονομική
κάλυψη των τρανς προσώπων. Η εξέλιξη αυτή είναι για την τρανς κοινότητα ιδιαίτερα σημαντική καθώς τον
Νοέμβριο που θα τελεσφορήσει το έργο της Επιτροπής, θα υπάρξει εισήγηση για τη ρύθμιση θεσμικών /
νομοθετικών μέτρων που θα θεμελιώνουν την ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για τους τρανς,
φυλοδιαφορετικούς και ίντερσεξ ανθρώπους στον χώρο της υγείας.27

26. Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΔ, η Ετήσια Απολογιστική Γενική
Συνέλευση του σωματείου.

27. Στις 12 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Ανακοίνωση με θέμα: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιος 2017 – Απρίλιος
2018». Με αυτή την ανακοίνωση το ΣΥΔ πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και
γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, έδωσε στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε
άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.28

28. Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε με εισήγηση σε εκπαιδευτικό εργαστήρι - συζήτηση με θέμα
την ταυτότητα φύλου και τη διαφορετικότητα, που διοργάνωσε το «Τεχνοδρομώ» στα πλαίσια υλοποίησης των
ενημερωτικών συναντήσεων της οργάνωσης για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, με

24

Ανακοίνωση 03.07.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-11%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1/
25
Ημερίδα 05.07.2018: http://t-zine.gr/imerida-tou-k-e-th-i-prolipsi-ke-katapolemisi-tou-sexismou-ke-ton-diakriseon-sethemata-taftotitas-fylou-ke-sexoualikou-prosanatolismou/
26
Ημερίδα 05.07.2018: http://t-zine.gr/ekdilosi-syzitisi-anthropina-dikeomata-isotita-ke-sexoualikotita-diekdikoumegnorizontas/
27
Δελτίο Τύπου 09.07.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84/
28
Ανακοίνωση 12.07.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2017/
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στόχο την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποίησε για το ΣΥΔ η Άννα
Απέργη.

29. Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, εκπρόσωποι του ΣΥΔ πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη. Στην συνάντηση το ΣΥΔ εκπροσώπησαν η Μαρίνα Γαλανού, η Έφη Κάσσου και η
Άννα Απέργη, ενώ από το Υπουργείο εκτός του κ. Σκουρλέτη παρευρέθηκαν οι νομικοί: Νικολούλης, Τσιάρα και
Παλαμίτη καθώς και ο κ. Φλωράτος από το Γραφείο Τύπου.
Η συνάντηση διήρκεσε 2 ώρες περίπου και συζητήθηκαν τα θέματα:






Καταχώριση του φύλου στις νέες ταυτότητες.
Προβλήματα εφαρμογής του ν. 4491/2017 στα Ληξιαρχεία.
Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών για την Προώθηση της ουσιαστικής Ισότητας των φύλων και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Ζητήματα παθολογικοποίησης / ψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου από δημόσιους οργανισμούς.
Αναθεώρηση του Ν. 2734/1999, περί εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων.

30.Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον
Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και
εργασίας στο σεξ». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ ενημέρωσε για την προγραμματισμένη συνάντηση
εκπροσώπων του σωματείου με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης,
ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 29

31. Στις 30 Ιουλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: Έκδοση Οδηγού: «Τρανς γυναίκες. Η υγεία των
τρανς έχει σημασία». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ ανακοίνωσε την έκδοση ενημερωτικού οδηγού με τον τίτλο:
«Τρανς γυναίκες. Η υγεία των τρανς έχει σημασία». 30

Αύγουστος 2018
32.Στις 10 Αυγούστου 2018, το ΣΥΔ έστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Διοικήσεων και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Κύπρου, σχετικά με υπόθεση τρανς άντρα, μέλος του ΣΥΔ, ο οποίος διαμένει στην Κύπρο έπειτα
από επιστολή του ιδίου για διάκριση που υπέστη με βάση την ταυτότητα φύλου του σε υπηρεσίες υγείας.

33. Στις 23 Αυγούστου 2018, το ΣΥΔ πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της Γερμανικής Πρεσβείας. Στη
συνάντηση παρευρέθηκαν ο Andreas Kehrbach Σύμβουλος Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η
ΒίμπκεΜπράχε, Πρόξενος- Γραμματέας Α’ και Διευθύντρια Νομικών και Προξενικών Υποθέσεων, η Πρόεδρος του
ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού καθώς και τα μέλη Άννα Απέργη και Κίμωνας Μελικέρτης. Η συνάντηση διήρκεσε 1,5 ώρα
περίπου ενώ συζητήθηκε το νομικό στάτους των ίντερσεξ ατόμων που υπάρχει στην Ελλάδα, οι διεκδικήσεις του
ΣΥΔ για τα θέματα των τρανς και ίντερσεξ ατόμων.

Σεπτέμβριος 2018
34.Από τις 13 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2018 το ΣΥΔ συμμετείχε με περίπτερο στο 8ο GreenwaveFestival, που
πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο της ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη.31

29

Δελτίο Τύπου 23.07.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-7/
30
Δελτίο Τύπου 30.07.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD/
31
Greenwave festival 2018: https://greenwavefestival.com/
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35.Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε μαζί με τις υπόλοιπες ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις στην Αντιφασιστική
Πορεία – Συναυλία, που διοργάνωσε το ΚΕΕΡΦΑ. Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ομονοίας και κατέληξε στην
Πλατεία Συντάγματος όπου πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, ενώ στην συνέχεια
ακολούθησε συναυλία.

Οκτώβριος 2018
44.Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ συνδιοργάνωσε μαζί με τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις, πορεία διαμαρτυρίας στην
μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου με κεντρικό σύνθημα «Εγώ με τη βία δεν το είχα ποτέ».32

45. Στις 8 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ μαζί με εκπροσώπους των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, έκανε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κύριο Νίκο Βούτση, προκειμένου να του καταθέσουν Κοινό Υπόμνημα,
αξιώνοντας την πλήρη διερεύνηση και απόδοση δικαιοσύνης χωρίς συγκάλυψη για το δολοφονικό λιντσάρισμα του
ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Για την συνάντηση αυτή οι οργανώσεις την επόμενη ημέρα εξέδωσαν Κοινό Δελτίο
Τύπου με θέμα: «Κατάθεση Κοινής Δήλωσης – Υπομνήματος LGBTQI+ και Συμμαχικών Οργανώσεων για το
δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς
Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη».33

46. Στις 12 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων
επιμένει στη στοχοποίηση, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των προσώπων που εργάζονται στο σεξ». Με
αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στον απαράδεκτο, στιγματιστικό και κακοποιητικό
λόγο που σε κάθε ευκαιρία διατυπώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων εναντίον των προσώπων που
εργάζονται στο σεξ. 34

47. Στις 16 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον
βουλευτή Μ. Βαρβιτσιώτη». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ κατήγγειλε την τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από
τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. 35

48. Στις 22 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση του Ιατρικού
Συλλόγου Πάτρας με τρανσφοβικό υπόβαθρο». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ δήλωσε την έντονη ανησυχία του
σχετικά με φερόμενη ως «διεπιστημονική» συζήτηση που διοργάνωσε, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, ο Ιατρικός
Σύλλογος Πάτρας με ομιλητές δύο κληρικούς αλλά και έναν ψυχίατρο που επανειλημμένως έχει εκφράσει θέσεις
παθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων, οι οποίες δε συνάδουν με τις σύγχρονες θέσεις της επιστημονικής
κοινότητας για ζητήματα ταυτότητας φύλου.36

32

Πορεία ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων 02.10.2018: http://t-zine.gr/poria-tis-loatki-kinotitas-sto-kentro-tis-athinas/
Κοινό δελτίο τύπου 09.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/
34
Δελτίο Τύπου 12.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C/
35
Δελτίο Τύπου 16.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1/
36
Δελτίο Τύπου 22.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE-2/
33
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49. Στις 26 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα
Δικαιώματα των Ίντερσεξ: Επείγουσα η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ
προσώπων». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ επισήμανε την επιτακτική ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την
προστασία των ίντερσεξ προσώπων, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των
Ίντερσεξ. 37

50. Στις 29 Οκτωβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου για θέματα LGBTQI προσφύγων». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ ενημέρωσε
σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, κύριο Μάρκο Καραβία,
καθώς και την Υπεύθυνη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, κυρία Ελένη
Πετράκη. 38

Νοέμβριος 2018
55.Στις 5 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Κοινό Δελτίο Τύπου μαζί με τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις: ColourYouth –
Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, ΟΛΚΕ, AthensPride, Πολύχρωμο Σχολείο, Proud Seniors
Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ 50+), Υπερήφανοι Γονείς, Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης, με θέμα:
«Συνάντηση εκπροσώπων LGBTQI οργανώσεων με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη
δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου». Με το παρόν δελτίο τύπου, οι ΛΟΑΤΚΙ + οργανώσεις ενημέρωσαν σχετικά με
συνάντηση που είχαν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου με την υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Γεροβασίλη. Το
δελτίο τύπου επίσης συνυπέγραψαν οι οργανώσεις: Κέντρο Ζωής, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»,
Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες, Δικηγόροι Χωρίς Σύνορα και ΔΥΥΑΔ – Δίκτυο
Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 39

56. Στις 14 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ*
ΜΝΗΜΗΣ 2018 | ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 16.50 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». Με αυτό
το δελτίο τύπου το ΣΥΔ έκανε ανοιχτή πρόσκληση για την ημερίδα εκδηλώσεων αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα
Τρανς* Μνήμης. 40

57. Από τις 15 έως και τις 17 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ συνδιοργάνωσε ως μέλος του Δικτύου Οργανώσεων
SelectRespect, το 2ο SelectRespectForum. To τριήμερο Forum πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο ΦΙΞ inArt και είχε
ως τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Κοινωνική ένταξη, διακρίσεις, διαφορετικότητα».41

58. Από τις 19 έως και τις 21 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής ανάρτησε για πρώτη φορά μεγάλο πανό στα
κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας, προς τιμήν των τρανς ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω της μισαλλοδοξίας,
εν όψη της Διεθνούς Ημέρας Τρανς* Μνήμης. 42

37

Δελτίο Τύπου 26.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84/
38
Δελτίο Τύπου 29.10.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/29/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF/
39
Δελτίο Τύπου 05.11.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi-2/
40
Δελτίο Τύπου 14.11.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/14/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5/
41
Select Respect Forum 15-17.11.2018: https://selectrespect.org/select-respect-forum-2018/

8

59. Στις 20 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ πραγματοποίησε ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, για
την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες πολιτικοί, νομικοί και Πανεπιστημιακοί.
Η ημερίδα, έκλεισε με την Πορεία Μνήμης με προορισμό το Ελληνικό Κοινοβούλιο.43

60. Στις 22 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου, με θέμα: «Οι προτάσεις του ΣΥΔ για την αναθεώρηση
του Συντάγματος. Απαραίτητη η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και
χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 5». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ κατέθεσε τις προτάσεις του για την
αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδας, στα άρθρα που αναφέρονται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα,
με ιδιαίτερη έμφαση στη προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών
φύλου στο Άρθρο 5. 44

61. Στις 23 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ*
ΜΝΗΜΗΣ 2018 | ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 17.00 | ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ έκανε ανοιχτή πρόσκληση για την ημερίδα εκδηλώσεων στη
Θεσσαλονίκη αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης.45

62. Από τις 23 έως και τις 25 Νοεμβρίου το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία και εκπαιδευτικό εργαστήρι στο 12ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (ΕΨΕ), με θεματική «Φύλο, Γένος, Αμφιφυλίες»,
που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη. Στο συνέδριο το ΣΥΔ εκπροσώπησε η
ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη θεμάτων υγείας του σωματείου Πάρβη Πάλμου.

63. Στις 25 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ThessalonikiPride
πάνω στα θέματα φύλου, προς τους εθελοντές/ εθελόντριες της οργάνωσης.

64. Στις 26 Νοεμβρίου 2018, το ΣΥΔ πραγματοποίησε ημερίδα για την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ μετά ακολούθησε η καθιερωμένη Πορεία Μνήμης προς το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης.

65. Στις 28 Νοεμβρίου 2018 το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Το ΣΥΔ διαμαρτύρεται έντονα για τον
απερίφραστα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας».
Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ διαμαρτυρήθηκε για τον ιδιαίτερα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά τη
διάρκεια του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας. 46

Δεκέμβριος 2018

42

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Αττικής 19.11.2018:
http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29476:i-perifereia-attikis-tima-ti-diethni-imera-transmnimis&catid=3&Itemid=31
43
Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης – Αθήνα 20.11.2018: http://t-zine.gr/afxisi-simiosan-i-transfovikesepithesis/?fbclid=IwAR0elOu_zRAShEXmmbyV1D-tU30zuvxIk8NJxtnfDj8s9sWepzCJK2vk7tI
44
Δελτίο Τύπου 22.11.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
45
Δελτίο Τύπου 23.11.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5-2/
46
Δελτίο Τύπου 28.11.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/28/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%AD%CE%BD-2/
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70.Στις 1 Δεκεμβρίου 2018, το ΣΥΔ συμμετείχε στην πορεία διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία
Justiceforzak/zackie με σύνθημα «Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει - Οι ζωές μας έχουν αξία», έξω από την
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.47

71. Στις 5 Δεκεμβρίου 2018, το ΣΥΔ μαζί με εκπροσώπους των ΛΟΑΤΚΙ + οργανώσεων πραγματοποίησε συνάντηση
με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου, ενώ συζητήθηκαν θέματα της ατζέντας διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η
Άννα Απέργη.

72. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018, το ΣΥΔ μαζί με εκπροσώπους των ΛΟΑΤΚΙ + οργανώσεων, πραγματοποίησε
συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Μιχάλη Καλογήρου και με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου,
κυρία Μαρία Γαννακάκη. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων έθεσαν όλα τα ζητήματα και τις ανησυχίες τους
σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις της υπόθεσης του Ζακ Κωστόπουλου και κατέθεσαν αναλυτικό σχετικό
Υπόμνημα. Στην συνάντηση το ΣΥΔ εκπροσώπησαν η Πρόεδρος Μαρίνα Γαλανού και το μέλος Κίμωνας
Μελικέρτης.48

73. Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Ανακοίνωση με θέμα «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για
εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του ΣΥΔ και την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων».49

Ιανουάριος 2019
74.Στις 21 Ιανουαρίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα «Συνάντηση εκπροσώπων LGBTQI
οργανώσεων με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και με εκπροσώπους της Rainbow Rose». Με αυτό το
δελτίο τύπου το ΣΥΔ ενημέρωσε σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων των ΛΟΑΤΚΙ + οργανώσεων με την Πρόεδρο
του Κινήματος Αλλαγής και εκπροσώπους της Rainbow Rose με την ευκαιρία επίσκεψής τους στην χώρα μας.50

Φεβρουάριος 2019
75.Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της
τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής». Με το δελτίο
τύπου αυτό, το ΣΥΔ δήλωσε δημόσια την έκπληξή του σχετικά με την ανακοίνωση αιτιολόγησης άρνησης ψήφισης
της τροποποίησης της παραγράφου 2, του Άρθρου 5 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της προσθήκης του
σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, από το Κίνημα Αλλαγής.51

76.Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Άρνηση ψήφισης της
τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο».

47

Πορεία 01.12.2018: http://t-zine.gr/sygkentrosi-diamartyria-gia-ti-stasi-tis-el-as-sti-dolofonia-tou-zak-kostopoulou/
Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης: http://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-lgbtqi-organoseon-me-ton-ypourgodikeosynis-gia-tin-dolofonia-tou-aktivisti-zak-kostopoulou/
49
Ανακοίνωση 27.12.2018:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/12/27/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4-3/
50
Δελτίο Τύπου 21.01.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/01/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi-3/
51
Δελτίο Τύπου 04.02.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/04/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9/
48
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Με αυτό το ΔΤ το ΣΥΔ έκανε δημόσια γνωστή την άρνηση ψήφισης τροποποίησης της παρ. 2 του Άρθρου 5 από την
Νέα Δημοκρατία, με αιτιολόγηση που έχει ομοφοβικό υπόβαθρο.52

77.Στις 7 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, το ΣΥΔπραγματοποίησε συνάντηση στο Δήμο Πειραιά, σχετικά με
υπόθεση δύο γκέι προσφύγων, μέλη του ΣΥΔ, οι οποίοι διαμένουν σε δομή φιλοξενίας του Δήμου, ενώ κατέθεσε
και σχετική υποστηρικτική επιστολή.

78.Στις 19Φεβρουαρίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Κοινό Δελτίο Τύπου μαζί με την οργάνωση HIAS Greece με θέμα:
«Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς
γυναίκας πρόσφυγος». Με αυτό το δελτίο τύπου οι δύο οργανώσεις έκαναν γνωστή απόφαση του Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης σχετική με τη μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου αλλά και διασταλτικής ερμηνείας
προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος.53

Μάρτιος 2019
79.Στις 7 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε σε βίντεο – καμπάνια που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής εν
όψει τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. Εκ μέρους του ΣΥΔ στο βίντεο έλαβε μέρος η Πρόεδρος του σωματείου
Μαρίνα Γαλανού. 54

80.Στις 13 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ μαζί με άλλες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις εξέδωσαν Κοινό Δελτίο Τύπου με θέμα: «Η
εγκληματική επίθεση στα γραφεία της Θετικής Φωνής αποτελεί επίθεση εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και
των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων συνολικά». Με αυτό το δελτίο τύπου οι οργανώσεις εξέφρασαν
τον βαθύ αποτροπιασμό για την εμπρηστική εγκληματική επίθεση κατά των γραφείων των Κέντρων Πρόληψης του
Checkpoint της Αθήνας, η οποία εκδηλώθηκε από αγνώστους τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, αλλά και την αλληλεγγύη
μας προς την Θετική Φωνή.55

81.Στις 18 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα:«Προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των
αυτοδιοικητικών εκλογών».Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ δημοσίευσε τις προτάσεις του για την ίση μεταχείριση
και την άρση των αποκλεισμών, διακρίσεων και παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι τρανς
άνθρωποι στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.56

82.Την ίδια ημέρα επίσης το ΣΥΔ συμμετείχε σε συνάντηση εκπροσώπων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων με τον
υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων Νάσο Ηλιόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο καφέ «Κλωστήριο» και
διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Το ΣΥΔ εκπροσώπησαν η Μαρίνα Γαλανού, η Άννα Απέργη και ο Κίμωνας Μελικέρτης, οι
οποίοι και παρέδωσαν στον κύριο Ηλιόπουλο τις θέσεις και προτάσεις του σωματείου εν όψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών.

52

Δελτίο Τύπου 06.02.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80/
53
Δελτίο Τύπου 19.02.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-hias-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BA/
54
Βίντεο 07.03.2019: https://web.facebook.com/renaperifereia/videos/1587441638052865/
55
Δελτίο Τύπου 13.03.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/03/13/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/
56
Δελτίο Τύπου 18.03.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/03/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BD-%CF%8C%CF%88%CE%B5/
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83.Στις 21 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στον Περίπατο κατά των Διακρίσεων 2019, ο οποίος
πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, ενώ συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις της
Οργανωτικής Επιτροπής του Περιπάτου. Παράλληλα, ως περσινή βραβευμένη οργάνωση παρέδωσε το
βραβείο – σκυτάλη «Αντιρατσισμός - Τζανέτος Αντύπας», στην οργάνωση Golden Down Watch, την
πλατφόρμα παρακολούθησης της δίκης της Χρυσής Αυγής. 57
84.Στις 22 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔεξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Το ΣΥΔ ζητά την άμεση παραίτηση και
συγγνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αίγλης για την απαράδεκτη σύγκριση των τρανς με τους νεοναζί της
Χ.Α.». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις απαράδεκτες δηλώσεις του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Αίγλης Ζαππείου που αφενός μεν κανονικοποιούν τον ρατσισμό και τον φασισμό,
αφετέρου συγκρίνει τους τρανς ανθρώπους με τους νεοναζί.58

85.Στις 27 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους
τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».Με αυτό το
δελτίο τύπου, το ΣΥΔ κατάγγειλε με έντονο τρόπο τον συνεχή κακοποιητικό λόγο κατά των τρανς ανθρώπων, και
ιδιαίτερα την προσφώνηση σε λάθος γένος (misgendering) στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. 59

86.Στις 30 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το
ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς
πρόσωπα». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ κάλεσε την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς
υποχρεώσεις της για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς κοινότητας. 60

87. Στις 31 Μαρτίου 2019, το ΣΥΔ σε συνεργασία με το ThessalonikiPrid eδιοργάνωσε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
με θέμα: «Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας –TDoV 2019». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον πολύ-χώρο
«Albatros», ενώ το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Περιφέρειας Αναστάσιος Ζαρίφης. 61

88.Επίσης την ίδια ημέρα το μέλος του ΣΥΔ Δανάη Θεοδωρίδου, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο TDeX που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο. 62

Απρίλιος 2019
89.Από τις 11 έως και τις 17 Απριλίου το ΣΥΔ συμμετείχε στο Outview Film Festival που πραγματοποιήθηκε στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδος.


Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, συμμετείχε με ομιλία σε πάνελ συζήτησης με θέμα: «Hate Crime and
Refugees». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος του σωματείου Μαρίνα Γαλανού, ενώ παράλληλα μίλησαν
βιωματικά και δύο γκέι πρόσφυγες μέλη του ΣΥΔ. 63

57

Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2019: https://t-zine.gr/deltio-typou-peripatos-kata-ton-diakriseon-2019/
Δελτίο Τύπου 22.03.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/03/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1/
59
Δελτίο Τύπου 27.03.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/03/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AD/
60
Δελτίο Τύπου 30.03.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/03/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD-%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81/
61
Ημερίδα TDoV31.03.2019: http://t-zine.gr/diethnis-imera-transoratotitas/?fbclid=IwAR0uUNO4ADFJX9qAu6O9qIts1CfhOONbGz1rbRJC6YkuNn3LMrqJv2UEDnM
62
TEdX 31.03.2019: http://t-zine.gr/i-danai-theodoridou-sto-5o-tedxuaegean/
58
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Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, συμμετείχε με ομιλία σε πάνελ συζήτησης σχετικά με την εργασία στο σεξ
με θέμα: «Sex is my Bussiness».Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Άννα Απέργη. 64

90.Στις16 Απριλίου 2018, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ για το
Σχέδιο για τον νέο Ποινικό Κώδικα». Με αυτό το δελτίο τύπου, το ΣΥΔ κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις
του για το Σχέδιο Νόμου για τον νέο Ποινικό Κώδικα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 65

91.Στις 17 Απριλίου 2019, το ΣΥΔ ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Περιπάτου κατά των Διακρίσεων σε
συνεργασία με τις οργανώσεις Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, PRAKSIS, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών &
Προσφύγων Δήμου Αθηναίων, και HumanRights360°, διοργάνωσαν διαδικτυακή καμπάνια με θέμα «Πάρτε
θέση!». 66
…………..

92.Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στo πλαίσιo της ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση με τα θέματα που
αφορούν τα τρανς άτομα το ΣΥΔ από τον Μάιο του 2018μέχρι και τον Απρίλιο του 2019 κατέστη δυνατόν να
πραγματοποιηθούν συναντήσεις αλλά και σεμινάρια - εργαστήρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Αναλυτικά:
α.Σε όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά εκατό δώδεκα (112) συναντήσεις των
μελών του ΣΥΔ στην Αθήνα και εξήντα έξι (66) συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι συναντήσεις έχουν ως σκοπό να
δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι τρανς άνθρωποι θα μπορούν να εκφράζονται και να
αλληλεπιδρούν ελεύθερα εκπαιδεύοντας ο ένας τον άλλο και η μία την άλλη, στις αρχές της αυθεντικής
επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης. Επίσης μέλη του ΣΥΔ εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα γραμματειακής
υποστήριξης.
β.Στο ίδιο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ διοργάνωσε ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα ταυτότητας, έκφρασης
και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ συμμετείχε με εισηγήσεις σε είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικές ημερίδες και
εκδηλώσεις.

93. Από τον Μάιο του 2018 έως και τον Απρίλιο του 2019, πραγματοποιήθηκαν είκοσι οκτώ (28) ομαδικές
συνεδρίες της Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης, Αυτογνωσίας και Επικοινωνίας για τρανς ανθρώπους με
συντονίστρια την ψυχοθεραπεύτρια και μέλος του ΣΥΔ Πάρβυ Πάλμου. Ενώ στo πλαίσιo της ψυχολογικής
υποστήριξης των τρανς ατόμων έγιναν ογδόντα έξι (86) ατομικές συνεδρίες. 67

94.Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» το ΣΥΔ και με την
βοήθεια εθελοντών δικηγόρων, κατέστη δυνατή η νομική υποστήριξη σε οκτώ (8) υποθέσεις τρανς ατόμων που
βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, προκειμένου να καταφέρουν να αλλάξουν τα στοιχεία των
εγγράφων τους, σύμφωνα με τον Ν.4491/2017 για τη νομική αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου.

95.Στον τομέα της νομικής υποστήριξης, επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την παροχή νομικής στήριξης σε
πολλές υποθέσεις LGBTI προσφύγων. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπρόσωπος του σωματείου (Ειδικός Σύμβουλος σε

63

«Hate Crime Refugees» 14.04.2019:http://t-zine.gr/outview-film-festival-hate-crime-refugees/
«Sex is my Bussiness» 15.04.2019: http://t-zine.gr/outview-film-festival-sex-is-my-business/
65
Δελτίο Τύπου 16.04.2019:
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/04/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF/
66
Καμπάνια «Πάρτε Θέση» 17.04.2019:
https://makethemact.gr/?fbclid=IwAR0opQ2xevrrL0lMap_sJfCBcVQRhlD0KCqsQtTicrGnuI2S8lOmaLg5WKA
67
Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης: http://tgender.gr/omada-psychologikis-ypostirixis-ke-avtognosias/
64
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θέματα ασύλου), μαζί με δικηγόρο, συνοδεύει τους LGBTΙ πρόσφυγες, σε όλες τις συνεντεύξεις τους στην Υπηρεσία
Ασύλου. Επίσης, για την καλύτερη δυνατή ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους, με άριστη συνεργασία με την ΜΚΟ
PRAKSIS καθώς και με άλλες οργανώσεις. Επίσης στον τομέα της νομικής υποστήριξης τρανς προσφύγων το ΣΥΔ
κατέστη δυνατό να:






Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να υποστηρίξει δικαστική
υπόθεση τρανς πρόσφυγα, μέλος του ΣΥΔ σε αίτημά της για μεταβολή των στοιχείων των εγγράφων της στη
Θεσσαλονίκη. Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εξέτασε την υπόθεση της τρανς γυναίκας , η οποία είναι
αναγνωρισμένη πρόσφυγας, για τη μεταβολή του φύλου και του κυρίου ονόματος, και την έκανε δεκτή με
την απόφαση 444Ε/2018.68
Σε συνεργασία με την οργάνωση HIAS Greece, να υποστηρίξει δικαστική υπόθεση τρανς πρόσφυγα από την
Τουρκία, μέλος του ΣΥΔ, η οποία κατηγορούνταν για το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσης
αλλοδαπού διαβατηρίου. Το Γ’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έκρινε αθώα την τρανς
γυναίκα, λόγω συνδρομής κατάστασης ανάγκης η οποία αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης.69
Σε συνεργασία με την οργάνωση HIAS Greece, να υποστηρίξει δικαστική υπόθεση τρανς πρόσφυγα, μέλος
του ΣΥΔ, σε αίτημά της για μεταβολή στοιχείων των εγγράφων της στη Μυτιλήνη. Το Ειρηνοδικείο
Μυτιλήνης με την απόφαση 136/2018, προχώρησε σε μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου τρανς
γυναίκας και του κυρίου ονόματος, αναγνωρισμένης πρόσφυγος από το ΠΓΑ Μυτιλήνης (βεβαιώνοντας έτσι
και τη νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 444E/2018). 70

96. Στο πιο πάνω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ κατέγραψε αρκετά περιστατικά επιθέσεων ρατσιστικής
βίας με κίνητρο την ταυτότητα φύλου. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την ίδρυσή του δίνει ιδιαίτερη
σημασία σε θέματα ρατσιστικής τρανσφοβικής βίας, καθώς και περιστατικών παρενοχλήσεων, παραβίασης της
ιδιωτικότητας και διακρίσεων για λόγους ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Για τον λόγο αυτό
και στα πλαίσια του Έργου «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα», στην νέα διαδικτυακή σελίδα του
σωματείου(tgender.gr), δημιουργήθηκε και μία online πλατφόρμα καταγγελίας περιστατικών ρατσιστικής βίας. Η
νέα αυτή υπηρεσία του ΣΥΔ δεν είναι διαθέσιμη μόνο σε θύματα τρανσφοβικής βίας ή διακρίσεων, αλλά και στα
πρόσωπα που είναι αυτόπτες μάρτυρες, στις οικογένειες αλλά και στους συντρόφους τους. 71

97.Επίσης, το ΣΥΔ, ως μέλος του Δικτύου Αντιμετώπισης κατά της Ρατσιστικής Βίας, συμμετείχε σε όλες τις
συνεδριάσεις του Δικτύου, όπου εκτέθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με το θέμα αυτό, καθώς και καταγραφές
περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά τρανς ανθρώπων.

98.Ακόμα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ΣΥΔ συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις στη Θεσσαλονίκη του
Δικτύου Οργανώσεων SelectRespectπου είναι μέλος. Όπως επίσης και στις συναντήσεις των οργανώσεων της
Θεσσαλονίκης για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης (ThessalonikiPride). Το ΣΥΔ
εκπροσώπησε ο Γραμματέας Περιφέρειας Αναστάσιος Ζαρίφης.

99. Επίσης το ΣΥΔ συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Κέντρου Ζωής με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών
πρακτικών μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των στελεχών της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και την ενίσχυση των
συνεργασιών των αρμόδιων φορέων. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πάρβη Πάλμου.

100.Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας. Μέχρι και τον Ιανουάριοτου 2019 το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο
πλαίσιο του Προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού χορήγησε στο

68

Δελτίο Τύπου 26.06.2018: http://tgender.gr/syd-deltio-typoy-exairetika-simantiki-nomologia-metavoli-katachorisis-toy-fyloyse-trans-prosfyges/
69
Αθώωση τρανς πρόσφυγα: http://t-zine.gr/athoosi-trans-prosfyga-katagogis-apo-tin-tourkia-gia-to-adikima-tis-plastografiasmeta-chrisis-allodapou-diavatiriou-logo-syndromis-katastasis-anagkis/
70
Δελτίο Τύπου 19.02.2019: http://tgender.gr/deltio-typoy-hias-elladas-syd-metavoli-kyrioy-onomatos-katachorisis-fyloy-kaidiastaltiki-ermineia-prosarmogis-eponymoy-trans-gynaikas-prosfygos/
71
Κατάγγειλε το: http://tgender.gr/katingile-to/
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ΣΥΔ το χρηματικό ποσό για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου, όπως επίσης τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
μέσω της Τράπεζας Τροφίμων για είκοσι πέντε (25) τρανς πρόσωπα.

101. Επίσης σε όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2017 έως και τον Απρίλιο του 2018,
πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, έτσι όπως αυτές
αποφασίστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Ιουνίου 2017 (Πρακτικό Νο1,
Περίοδος Δ’ /05.06.2017).

102. Ακόμη, η Ομάδα Αλληλεγγύης του ΣΥΔ, παρείχε συνοδεία και υποστήριξη σε τρανς ανθρώπους που
αντιμετώπιζαν κάποιο ιατρικό πρόβλημα υγείας ή είχαν ανάγκη παροχή φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης έγινε
δυνατό σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSISτρανς άστεγα άτομα να βρουν στέγη μέσω των προγραμμάτων
φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

103. Επίσης μέλη του ΣΥΔ συμμετέχουν από τον Ιούλιο του 2018 σε Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας η
οποία συγκροτήθηκε έπειτα από την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ: 46980/19.06.2018 Υπουργική Απόφαση και εργάζεται
πάνω στα θέματα της υγειονομικής κάλυψης των διεμφυλικών ατόμων.72

104.Τέλος, το ΣΥΔ, στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
φιλοξένησε στα γραφεία του την ομάδα ProudSeniorsGreece -Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και
Άνω, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις των μελών της ομάδας.

Απολογισμός Δράσεων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης.
Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, είχε έντονη δράση τόσο στον
έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, ενώ μέλη του ΣΥΔ, συμμετείχαν σε πολλές ειδησεογραφικές - ενημερωτικές
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Συγκεκριμένα:
Μάιος 2018






Στις 17 Μαΐου 2018. Η Μαρίνα Γαλανού μίλησε στις δημοσιογράφους Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία
Κουμάντου στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή Ντάμες Σπαθί με αφορμή και τη Διεθνή Ημέρα κατά της
Ομοφοβίας και Τρανσφοβίαςhttp://t-zine.gr/marina-galanou-ston-athina-9-84-o-misallodoxos-logos-ineechthros-tis-dimokratias/
Την ίδια ημέρα βρέθηκε στο ραδιοφωνικό στούντιο του MyCyRadio στη Λευκωσία της Κύπρου σε μία
συζήτηση για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου:
https://web.facebook.com/culturehubcy/photos/a.598726580464984/688745838129724/?type=3&theater
Στις 28 Μαΐου 2019. Άρθρο στο 24h.com.cy με τίτλο «Αυτοπροσδιορισμός για τα τρανς
άτομα»:https://24h.com.cy/2018/05/aytoprosdiorismos-gia-ta-trans-atoma/
Ιούνιος 2018







Στις 2 Ιουνίου 2018. «Με τον φακό του Left.gr: Στη δημόσια ατζέντα ο πολιτικός γάμος και η τεκνοθεσία
από ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια: https://left.gr/news/me-ton-fako-toy-leftgr-stin-dimosia-atzenta-o-politikosgamos-kai-i-teknothesia-apo-loatki
Βίντεο Ομιλίας Μαρίνας Γαλανού: https://www.youtube.com/watch?v=0pF5FWGNnYQ&t=292s
Στις 6 Ιουνίου 2018. Ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ταινιών SelectRespect: http://t-zine.gr/oloklirothiketo-2o-festival-tenion-select-respect/
Στις 18 Ιουνίου 2018 :Στη Θεσσαλονίκη το EuroPride του 2020:
https://www.documentonews.gr/article/sth-oessalonikh-to-euro-pride-toy-2020

72

Ομάδα Εργασίας Υπουργείου Υγείας: http://tgender.gr/deltio-typoy-symmetochi-ekprosopon-toy-syd-stin-omada-ergasiastoy-ypoyrgeioy-ygeias-gia-tin-ygeionomiki-kalypsi-ton-trans-prosopon/
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Στις 18 Ιουνίου 2018.Με σύνθημα «ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ» η φετινή διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από
τις 20 έως τις 23 Ιουνίου, είναι αφιερωμένη στην οικογένεια. https://www.voria.gr/article/me-sinthimaakros-ikogeniakon-to-fetino-thessaloniki-pride
Ιούλιος 2018







Στις 9 Ιουλίου 2018: Pressenza.com «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην Ομάδα Εργασίας του
Υπουργείου Υγείας για την υγειονομική κάλυψη των τρανς
προσώπων».https://www.pressenza.com/el/2018/07/simmetoxi-ekprosopon-syd-omada-ergasiasypourgeiou-ygeas-ygionomiki-kalipsi-trans-prosopon/
Στις 19 Ιουλίου 2018: Left.gr«Βήματα προς την ισότιμη πρόσβαση των τρανς προσώπων στον χώρο της
Υγείας». https://left.gr/news/vimata-pros-tin-isotimi-prosvasi-ton-trans-prosopon-ston-horo-tis-ygeias
Στις 20 Ιουλίου 2018: Το Βήμα «Π. Σκουρλέτης: Συνάντηση με το Σωματείο Υποστήριξης
Διεμφυλικών».http://www.tovima.gr/society/article/?aid=1006146
Στις 20 Ιουλίου 2018: Left.gr«Συνάντηση Πάνου Σκουρλέτη με το Σωματείο Υποστήριξης
Διεμφυλικών».https://left.gr/news/synantisi-p-skoyrleti-me-somateio-ypostirixis-diemfylikon
Οκτώβριος 2018



Στις 10 Οκτωβρίου 2018: Άρθρο της Μαρίνας Γαλανού στο t-zine με τίτλο «Ένας χρόνος εφαρμογής της
νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».http://t-zine.gr/enas-chronos-efarmogistis-nomothesias-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/

Νοέμβριος 2018












Στις 2 Νοεμβρίου 2018: Συνάντηση LGBTQI οργανώσεων με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με
την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου. t-zine.gr http://t-zine.gr/synantisi-lgbtqi-organoseon-me-tin-ypourgoprostasias-tou-politi-schetika-me-tin-ypothesi-tou-zak-kostopoulou/
Στις 6 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Μαρίνας Γαλανού στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» και στην
εκπομπή των Βαγγέλη Καραγεώργο και Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
https://www.youtube.com/watch?v=vvsghRlfb8M
Στις 6 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Μαρίνας Γαλανού στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9.84» και στην
εκπομπή «Ντάμες Σπαθί» με τις Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%
BC%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AF-06-11-2018/
Στις 19 Νοεμβρίου 2018: Βίντεο της Περιφέρειας Αττικής για την Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης. Ρένα
Δούρου – Μαρίνα
Γαλανού.https://www.facebook.com/renaperifereia/videos/1919702741418715/?__xts__[0]=68.ARB9nfLfkl
TW41F5auyCGN0LuAfQxGhUR_SOW9Jpk117jXcxYV1WUyPUg0CrCdZFRUPZxClbF3oDMA5TncEIcSLi1I5mkUJT5wWvf6aNl7cTeNDnfw9R4H_VWBl_
Sc9SaMIgkCyal0d876612SpwerYXGnkz9of62WUKgpdE1Dh4FTYyR3_1fGB161bIuhZ9c9A_USCMfzi6YSG5lcck1
UZMMLDsZYIQWAQQ9El5Iy6Ce1LFPlU4NOMBli5jG2VXZRva7gu7p3riDLvdkIz5LU5xQNWazG3jYz7gtuYUHZjXl
U81AtWR_ZVMRQZ9oCJ9VWsRjzJh41XYYSG62USccmKoKauFNqM10aQ&__tn__=H-R
Στις 21 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο στο athina984.gr, με τίτλο: «Για Αυτούς Που Δολοφονήθηκαν Γιατί
Θέλησαν Να Είναι Ο Εαυτός Τους». http://athina984.gr/wp-site/2018/11/21/gia-aytoys-poydolofonithikan-giati-thelisan-na-einai-o-eaytos-toys/
Στις 21 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο της δημοσιογράφου Τζίνας Μοσχολιού στο in.gr με τίτλο: «Τρανς μνήμη: Τι
άλλαξε στα δικαιώματα, ποια προβλήματα υπάρχουν». https://www.in.gr/2018/11/21/greece/trans-mniniti-allakse-sta-dikaiomata-poia-provlimata-yparxoun/
16
















Στις 21 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο στο left.gr με τίτλο: «Α. Καββαδία: Να παλέψουμε τον φόβο απέναντι στο
διαφορετικό, το μίσος προς ό,τι δεν είναι οικείο».https://left.gr/news/kavvadia-na-palepsoyme-fovoapenanti-sto-diaforetiko-misos-pros-oti-den-einai-oikeio
Στις 21 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο του δημοσιογράφου Δημήτρη Αγγελίδη στην εφημερίδα «Η Εφημερίδα των
Συντακτών», με τίτλο: «Αύξηση σημείωσαν οι τρανσφοβικές επιθέσεις».:
https://www.efsyn.gr/arthro/ayxisi-simeiosan-oi-transfovikes-epitheseis
Στις 24 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Μαρίνας Γαλανού στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm και στην
εκπομπή της Μαρίας Σαμολαδά.
https://www.facebook.com/maria.samolada.10/posts/978730705648891?__xts__[0]=68.ARAH_j3mXDTF8L
GnK2lIkBnPnnyYHP_okLIMfhcsk1I0j6oar2xZSt1oV2xBQAyUmKesPn95PJut7XTRHKgUN6kUcLiSfa5rSqzr0rrsxQ
R1ixPm5hBymCBvlCt192L2RQjVRDJTcywyJ3FiGl_9cH9m73J7wBrGleFTPq6RK2xcx3Tvft07b88OEDSDSvlE8Eksl-Sqxn4hK8f&__tn__=-R
Στις 25 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο στην εφημερίδα «Η εφημερίδα των Συντακτών», με τίτλο «Διεθνής Ημέρα
Τρανς Μνήμης για έβδομη συνεχή χρονιά στην Θεσσαλονίκη». https://www.efsyn.gr/arthro/diethnisimera-trans-mnimis-gia-evdomi-synehi-hronia-stin-thessaloniki?fbclid=IwAR1wIUIKV9ZrGfD6xtITHxpmXoKVACcLv580Ciuq0JJ215vK4w4v2YEsxY
Στις 26 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Άννας Απέργη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και στην
εκπομπή του δημοσιογράφου Απόστολο Λυκεσά.
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/1839192829512707?__tn__=-R
Στις 26 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Μαρίνας Γαλανού στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Ροδόπη
95.5» και στην εκπομπή «Check».
https://www.facebook.com/CheckInOfficial/photos/a.177833636149238/322104718388795/?type=3&theat
er
Στις 26 Νοεμβρίου 2018: Παρέμβαση της Άννας Απέργη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3 και στην εκπομπή της
δημοσιογράφου Ελένης Κουρτίδου.
Στις 26 Νοεμβρίου 2018: Άρθρο στο left.gr με τίτλο: «Κ. Νοτοπούλου: Θα συνεχίσουμε τη μεγάλη μάχη για
κοινωνική ένταξη και αποδοχή του κάθε ανθρώπου».https://left.gr/news/k-notopoyloy-tha-synehisoymeti-megali-mahi-gia-koinoniki-entaxi-kai-apodohi-toy-kathe

Ιανουάριος 2019




Στις 7 Ιανουαρίου 2019. Άρθρο της Μαρίνας Γαλανού στην εφημερίδα Αυγή. «Για μία Συνταγματική
Μεταρρύθμιση με επίκεντρο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».http://www.avgi.gr/article/10811/9476269/1gia-mia-syntagmatike-metarrythmise-me-epikentro-ta-anthropina-dikaiomata#
Στις 19 Ιανουαρίου 2019. Άρθρο της ΠάρβηςΠάλμουστο t-zine.gr «Κι όμως οι ονομαζόμενες θεραπείες
μετατροπής για ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούνται ανοιχτά στην Ελλάδα». http://t-zine.gr/ki-omos-ionomazomenes-therapies-metatropis-gia-loat-atoma-pragmatopiounte-anichta-stin-ellada/

Φεβρουάριος 2019





Στις 6 Φεβρουαρίου 2019: Αθώωση τρανς πρόσφυγα καταγωγής από την Τουρκία για το αδίκημα της
πλαστογραφίας μετά χρήσης αλλοδαπού διαβατηρίου λόγω συνδρομής κατάστασης ανάγκης. http://tzine.gr/athoosi-trans-prosfyga-katagogis-apo-tin-tourkia-gia-to-adikima-tis-plastografias-meta-chrisisallodapou-diavatiriou-logo-syndromis-katastasis-anagkis/
Στις 12 Φεβρουαρίου ο Βασίλης Σωτηρόπουλος νομικός σύμβουλος του ΣΥΔ φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ1 με
θέμα συζήτησης την Συνταγματική Αναθεώρηση. https://youtu.be/QhiB0DAaW64
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/1948031558628833?__xts__[0]=68.ARBd1X5IKGfd7RmMQ2k69pdbNCBWgrZhNkNnSRkNsDXTmS_45OhiB1OLacpVsla5OLnRRGXE2tugNSyefbD0tf8uTCWp_
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80D2Us8LTWycvrbRtJVBfYEvGL4DNheMqiZel2BX4C9I79lj75e2uVPrDCcO75ogAt72MRjdshFtO7jQR9kZUk6hv
xfkcdJOmPaPQ3Xe1JQqgPf4t5&__tn__=-R

Μάρτιος 2019
























Στις 7 Μαρτίου 2019. Ραδιοφωνική εκπομπή "Ντάμες σπαθί", του Αθήνα 9.84, όπου καλεσμένη των
δημοσιογράφων Ελευθερίας Κουμάντου και Ελεωνόρας Ορφανίδου, ήταν η Πρόεδρος του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) Μαρίνα Γαλανού, σε μία συζήτηση για το θέμα της ενδοσχολικής βίας, του
σχολικού εκφοβισμού - bullying - και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ και ιδιαίτερα οι
τρανς μαθητές και μαθήτριες στο σχολείο.https://youtu.be/nLAWOkGj9G0
Στις 7 Μαρτίου 2019. Βίντεο της Περιφερειάρχη Αττικής κυρίας Ρένας Δούρου για την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας, που είχαμε την τιμή και την χαρά να συμμετέχουμε και οι τρανς άνθρωποι, μέσω της
Προέδρου του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Μαρίνα Γαλανού.
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/1984646184967370?__tn__=-R
Στις 9 Μαρτίου 2019. Συνέντευξη του Γραμματέα Περιφέρειας του ΣΥΔ Αναστάσιο Ζαρίφη στο περιοδικό
TheCaller. https://thecaller.gr/callers-choice/anastasios-zarifis-diemfilikos-ipopsifios-me-notopoulou-stothecaller/ και http://t-zine.gr/anastasios-zarifis-o-trans-ypopsifios-me-ti-notopoulou-mila-gia-tous-transanthropous-ke-tin-apofasi-tou-na-katevi-stis-ekloges/
Στις 9 Μαρτίου 2019. Άρθρο του Βασίλη Σωτηρόπουλου στο t-zine.gr «Η πρακτική αξία της ΛΟΑΤΚΙ
αναθεώρησης του Συντάγματος». http://t-zine.gr/i-praktiki-axia-tis-loatki-anatheorisis-tou-syntagmatos/
Στις 12 Μαρτίου 2019. Μαρίνα Γαλανού: «Όταν μιλάμε για παιδιά, το θέμα πρέπει να το προσεγγίζουμε με
ανθρωπιά». T-zine.gr http://t-zine.gr/marina-galanou-otan-milame-gia-pedia-to-thema-prepi-na-toprosengizoume-me-anthropia/
Στις 13 Μαρτίου 2019. Άρθρο της Άννας Απέργη στο t-zine.gr «Ένα βήμα για περισσότερη ελευθερία και
δημοκρατία». http://t-zine.gr/ena-vima-gia-perissoteri-eleftheria-ke-dimokratia/
Στις 14 Μαρτίου 2019. Παρέμβαση της Μαρίνας Γαλανού στο egomiocyprus.
https://egomiocyprus.blogspot.com/2019/05/blogpost_14.html?fbclid=IwAR3saL4xUzkLIX0MnXcTjE3N4aztkkcqaEhNmKoyh83j2VrE48o8wpfQuoE
Στις 14 Μαρτίου 2019. Άρθρο της Μαρίνας Γαλανού «Η αποποίηση της τρανς ιδιότητας από τρανς
πρόσωπα, είναι εσωτερικευμένητρανσφοβία» στο t-zine.gr. http://t-zine.gr/i-apopiisi-tis-trans-idiotitasapo-trans-prosopa-ine-esoterikevmeni-transfovia/
Στις 21 Μαρτίου 2019. Ρεπορτάζ της ΕΡΤ1 για την Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.
https://youtu.be/YkRmmgHBiQc
Στις 21 Μαρτίου 2019. Παρέμβαση της Προέδρου του ΣΥΔ στην ραδιοφωνική εκπομπή του Αθήνα 984
"Ντάμες Σπαθί" που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι: Ελεωνόρα Ορφανίδου και
Ελευθερία Κουμάντου, σχετικά με το επίκαιρο θέμα της Αίγλης Ζαππείου και για την απαράδεκτη σύγκριση
των τρανς με την Χ.Α. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αίγλης κύριο
Πατέλα.https://youtu.be/pnFv2A6BW_8
Στις 22 Μαρτίου 2019. Άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών «Οργή του Σ.Υ.Δ. για τις δηλώσεις του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Αίγλης». https://www.efsyn.gr/node/188290
Στις 22 Μαρτίου 2019. Άρθρο της Μαρίνας Γαλανού στο marginalia.gr « Ένα, δύο, τρία, πολλά-πολλά
φύλα!».https://marginalia.gr/arthro/ena-dyo-tria-polla-polla-fyla/
Στις 27 Μαρτίου 2019. Εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα» στον AlphaTv που επιμελείται και παρουσιάζει η
Ελεωνόρα Μελέτη, με καλεσμένο τον Αναστάσιο Ζαρίφη, Γραμματέα Περιφέρειας του
ΣΥΔ.https://www.alphatv.gr/show/meta-ta-mesanuhta/?vtype=player&vid=37239&showId=923&year=2019
Στις 28 Μαρτίου 2019. Η ιστορία του Αναστάσιου Ζαρίφη στην εκπομπή «Μετά τα μεσάνυχτα» στο
avmag.gr. https://avmag.gr/104412/104412/
Στις 28 Μαρτίου 2019.Άρθρο για την συμμετοχή του Γραμματέα Περιφέρειας του ΣΥΔ Αναστάσιο Ζαρίφη
στην εκπομπή της Ελεωνόρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα» στο thetimes.gr.
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Στις 1 Απριλίου 2019. Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Τρανς* ΟρατότηταςTDoV η Πρόεδρος του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) Μαρίνα Γαλανού, μίλησε στην εκπομπή "Ντάμες σπαθί" του Αθήνα 9.84
και στις δημοσιογράφους ΕλεονώραΟρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. https://youtu.be/yihmjXbtwok
Στις 4 Απριλίου 2019. Ρεπορτάζ στη Βελγική τηλεόραση σχετικά με ένα project που βρίσκετε στον
εκθεσιακό χώρο Ζ33 στο Χάζελτ και που εργάστηκαν για αυτό μέλη του ΣΥΔ σε συνεργασία με την εικαστικό
Navine G. Khan-Dossos. https://www.facebook.com/watch/?v=281941032727339
Στις 18 Απριλίου 2019. Άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών «Στο Ευρωκοινοβούλιο το βιβλίο της Μ.
Γαλανού για την ταυτότητα φύλου». https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/191935_sto-eyrokoinoboyliobiblio-tis-m-galanoy-gia-tin-taytotita-fyloy και http://t-zine.gr/i-monada-ellinikis-metafrasis-tou-evropaikoukinovouliou-tha-chrisimopii-os-ergo-anaforas-to-vivlio-taftotita-ke-ekfrasi-fylou/
Στις 18 Απριλίου 2019. Κοινή δήλωση κατά της ακροδεξιάς υπογράφουν οργανώσεις σε Ελλάδα και
Ευρώπη. http://t-zine.gr/kini-dilosi-kata-tis-akrodexias-ypografoun-organosis-se-ellada-ke-evropi/
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